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fodrok keletkeznek s a dolog nagyon bonyolult (1. a Balaton

bidrográfiája c. könyvemben).
Hazánkban ma nagyon nehéz olyan szabadon futó homok-

területeket találni, ahol a fodrok méretének és elrehaladásuk
sebességének még pontosabb tanulmányozását lehetne végezni,

liégebben nem figyeltem erre az aprólékos dologra, mint ameny-
nyire megérdemelné, azért nem tudok egészen kifogástalan szám-
adatokkal szolgálni. Csak az 55. ábrán mutatok be egy összehason-

55. ábra. Homok-fodrok és lejt diagrammája. Az egész szelvény hosz-

sza 25 méter. A teljesen kihúzott vonal a hajlásszög változásának gör-

béje. A pontozott vonal a homokfodrok távolságának a középértéktl

való eltérését mutatja.

lítást a homokfodrok távolsága és a térszinmetszet második diffe-

renciálhányadosa közt. Az összhangzás kétségtelen, de a mérés
pontatlansága miatt még nem egészen szép. Pontosabl)an, gondo-

sabban kell mérni. Amikor a közölt adatokat mértem, még nem
gondoltam, hogy ilyen szigorú matematikai formába lehet önteni

a dolgot, azért méréseim nem elég pontosak. Ajánlom fiatal tanít-

ványaimnak, hogyha ilyen hosszú sorozat homokfodoi- kerül sze-

mük elé, ilyen gondos, milliméterekre figyel mérésekkel gazdagít-

sák ezt a szép tudományt.

A EIMA ÉS TÁRNÁ KÖZÉNEK OLlGÓCÉN RÉTEGEI ÉS
KÖVÜLETEI.

Irta: Dr. Jankó Sándor.*

Az 56. ábrával és a Vili—XIII. táblákkal.

Heves, Borsod, Gömör és Nógrád megyék határainak össze-

szögelésén, a Taima forrásaitól a Rimáig terjed vidék mostanáig

úgyszólván teljesen ismeretlen volt geológiailag. P a u 1 C'. M. 1866.

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1940. november 12.-i

szakülésén.
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évi felvételi .jelentése (33 nlV valamint térképe alluviimiot, dilii-

viumot valamint „mariner Saud und TegeV'-i különít szét csupán.

A késbbi áttekint térképek részben olifíoeén. részben miocén kép-

zdmén.veket tüntetnek fel vidékünkrl, vázlatosan nu^ííjelölt k<’P'

zdmén.vhatárokkal (413, 70 311). Soha farzik 192l)-ban a Va.jda-

vár homokkövébl Cardiutu cfr. burd\(j(dnm L a m„ Szt. Domonkos-

ról Pleurouectia comitatn S c h 1 o t h. elfordulását említi, mind-

kettt tévesen miocénnek vélve 9.1(1). 1929-ben Seb r éter és

Vadász a borsodi szénmedenee monoíírafiákban közölnek elszórt

adatokat a nyuííaton kibukkanó fekükzetekrl. (^r-íll—12,87402—403).

(Csatlakozva a szoniszédos vidékekrl szóló beható tanulmá-

nyokhoz, ezen földtani szemi)ontból mé{í tanulmányozatlan vidék

oli}.U)eén rétefítanához óha.itok néhány adatot nyú.jtani.

Területünkön azi oligoeén rétcfíek három csoportba oszthatók:

foraminiferás a}iyníí, homokos ajíyaíí Peeten corneum var. denu-

data-val és durvaszemü íílaukonitos homokk. Felettük diszkordán-

san miocén terresztrikus kavics, tarka agyag és riolittufa települ.

Cs'dlámos szürke ugyag forauiiuiferákkal (Fels rupellen).

Az oligocén legmélyebb elbukkanó tag.ját sötétszürke, a réteg-

lapok mentén fakó i)alakék, mállottan khakibarna agyag képviseli.

Iszai)olási maradékában kvareszemek nincsenek, csak kevés muszko-

vit található.

Uraj nyugati szélén gyengén mangános, másutt gipsz nyomok
találhatók. Dinnyénél nagyobb limonitos konkréciói gyakran hever-

nek kimállva a felszínen. A fekszínre bukkanó rétegösszlet után

számított vastagsága 300 m.

Makrofaunája gyér, mindössze két helyrl került el néhány
rossz megtartású kövület. A holyoki Pál-völgy keleti le.itjén

262.8 zl-tól DDNy-ra (10. sz. lelhely)- Nuetda greppini Desh. és

Anisoeordia quadraugula Koen.; Szt. Simon Rigómáj-tet 285.8 á-

tl délre (11. sz. lelhely) pontosabban meg nem határozható eehi-

noidea töredékekenMdvül ProtuUtes n. gén. segmentata n. sp. került

el. N. greppini az elszászi és mainzi k. oligocénben, A. quadrangula

az é. német a. oligocénben fordul el. Féregmaradványunkhoz hasonló

formákat R o v e r e t o az olasz eocénbl írt le.

Foraniiniferák A’izsgálatához öt helyrl iszapoltam ki mintát:
Hódoscsépány, Szcállás-tetö 275.0 J-tól 250 m-re Xy-ra lev vízmosás-
ból. (8. sz. lelhely.)

Uraj délnyugati szélén, egyik házudvar partbevágása. (12.

sz. lelhely.)

^ A zárójelbe tett kurzív számok az idézett m sorszámát, a kö-

zönséges számok az idézet oldalszámát jelölik.

^ A rétegek elterjedése, valamint a sorszámmal jelölt kövület-

lelöhelyek a Vili. táblán vannak feltüntetve.
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Velkenyei Mogyorós-ío 230 és 206 -f közötti völgy keleti lej-

tjérl. (18. sz. lelhely.)

Velkenye. Elljáró-hegy és Lipogya közötti völgy kútjánál.

(19. sz. lelhely.)

Susa ÉNy-i szélén, a tüzoltószertár mögötti parthevágáshól.

(20. sz. lelhely.)

A kiiszapolt foramiiiiferák javarészben megegyeznek a ledl
képez homokos agyag foraminiferáival. Felsorolásukat ezért össze-

foglalva közlöm. (Lásd a csatolt XI. táblázat 8, 12, 18 19 és 20 sz.

rovatait.)

flonwkos agyag (slírP Pecten (Entolinni) corneum Sou\

var. denudata Rss.-el. (Fels rupélien—AIsó kattien.)

A foraminiferás agyag fedjében megjelen rétegek anyaga
ütésre hitumen-szagú, kékesszürke vagy khakibarna, vékonyan jól

rétegzett homokos agyag. Két típusa van. Az els kemény, szívós

anyagú, vékonypados, homokos, márgás agyag. Ez területünk déli

részén. Váraszó, Lelesz, Domonkos, Hangony és Borsodszentgyörgy
határában található. A második típus levelesen szétes, igen laza

homokos agyag, mely északon és északkeleten Arló, Bolyok, Haianae,

Sajóvárkony és Simonyi környékén jelenik meg. A két kifejldés

fokozatos átmenettel összekötött heteropikus lerakódás. Az els tipus

meredek vízmosásoktól szaggatott lejtin lépten-nyomon jó réteg-

lapokat kapunk, a második típus enyhe lejtin általában 2—3 m-ig

málllottak, csúszottak a rétegek. Az els kifejldés könnyebben elha-

tárolható lefelé, míg a második lassú, fokozatos ;itmenettel kapcso-

lódik a feküt képez foraminiferás agyaghoz. Ilyen módon terüle-

tünk északi felében a két képzdmény réteghatára csak nagyon
vázlatosan jelölhet meg a térképen.

Érdekes, hogy a Feledtl Kimszécsig tartó folyó-terrasz

lépcsn kibúvó, homokos agyagrétegek ismét keményebb, pados ki-

fejldésok.
A rétegsor vastagsága 250 m. Ügy makró-, mint mikrofaunája

elég b. A gyjtött kövületek és kiiszapolt kzetminták a következ
helyekrl szárm a znak

:

1. Kemény, pados, h o m okos a g y a g m á r g a.

Szt. Domonkos ÉNy-i végén a kovácsmhely mögötti partho-

vágás. (1, sz. lelhely,)^

Szt. Dornorjkos, Vízmosás a Kalja-hegy keleti lejtjén. Csak

iszapolási minta. (2. sz, lelhely.)

A „slir“ elnevezési a geológiai kortól függetlenül fácies illeg-

je I öl ésk ént liaszn ól om.
* .\hol iszapolási minta nincs külön felemlítve, ott csak makro-

faiinát gyjtöttem.



A Rima és Tárná közének oliBOcén réteg(“i 297

Szt. Domonkos. Anyaggödör Tipászó-taiiyáiiál. Iszapolási

minta is. (3. sz. lelhely.)

dárdáiiháza. Árok a Köves-hegy északkeleti lejtjén (4. sz.)

Arló északi szélén vályogvet gödör (5. sz.)

Arlótól 0.5 kin-re északra a Lop-hegy lejtjén. Iszapolási minta

is. ((). sz.)

Hangony. A domaházi út Ix'vágása Tartalóea-tanyától nyu-

gatra. (7. sz.)

Sajóvárkony. Készül útbevágás a Kalja-hegy é'szakkeleti

tövében. Isziipolt minta is. (9. sz.) Errl a helyrl azért került el
jóval töhh kövület, mint a többirl, mert itt nagytömeg mállatlan

kzetanyag lett kifejtve ntépíttskor.

2. Levelesen szétes homokos agya g.

Sajóvárkony. A Szöll-tet és Piskor-f köztitti völgy keleti

lejtje; a limaszéesi térképlap legszélén fekszik. (13. sz.)

Sajópüspöki. Szöll-tet 223 -(>-tól ÉílNy-ra. (Iszajiolási minta

is. 14. sz.)

Velkenye déli szélén, 211 -f nyugati lejtjérl. (Ki. sz.)

Velkenyétl 0.8 km-re DNy-ra, téglavet gödör. (IszaiH)lt

minta is. 17. sz.)

Kirnasiécs. Nándor-psz.-tól keletre löv második vízmosás.

(21. szám.)

.lene északkeleti szélén házudvar partbevágása. (Iszap minta
is. 22. S7.)

.lene. Útbevágás a szt. simoni út nyergétl északra. (Csak

i'zapolt minta. 23. sz.)

.lene. Cikóházi-tanya (azeltt Szöll-puszta) északnyugati

szélén. (24. sz.) ;

Hármáétól 1 km-re délre, a Dona-tet déli lejtjén. (25. sz.)

Hármáétól 1.5 km-re nyugatra a Hadarieka ÉNy-i lejtjén.

(20. szám.)

Simonyitól 1.5 km-re ÉK-re a Rima északi terraszlépesojén.

(I'^zap minta is. 27. sz.)

Rimaszées. Agyaggödör a temettl ÉNy-ra. (Csak iszapolási

minta. 28. sz.)

Agyaggödör Rimaszées keleti végén. (Csak iszap minta. 29. sz.)

A makrofauna felsorolását a X. tábla, a mikrofaunáét a XI.
tábla nyújtja.

Cjjcloseris perezi H a i m e^ mostanáig esak az eocénbl volt

ismeretes; az oligoeénben csak egy kétes elfordulását említi az iro-

dalom. (Xa^i-series.) A fauna egyik leggyakoribb alakját apró kis

csövecskék képezik, amelyeket Protulites segmentata néven írok le

az slénytani részben. Bár kevés helyrl, de nagy egvedszámban
kerültek el Léda gracilis és Lucina schloenbachi; utóbbi az észak-

német felsoligocén jellegzetes alakja. Igen gyakoriak a Tellhiák.

'• K ü h n 0 t h m a r tanár úr szíves meghatározása.
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Majdnem valamennyi feltárásban sok Nucula és Teliina alakhoz
hasonló, rossz megtartású köbéi taláilható, közülük alig lehetett néhá-
nyat pontosabban meghatározni. A legtöbb lelhelyen nagyszámban
gyjthet Pecten (Entolium) corneum Sow. var. denudata R e u s s.

Ez a sima héjú kagyló messze földön elterjedése és gyakorisága
révén mintegy „vezérkövülete” a palócföldi oligoeén slírnek. A ré-

gebbi irodalomban Pecten denudatus (Böckh), Entolium oblongum
(Kutassy) stb. nÓA^en említik. Megvan az ostmarki miocén slírben

is, de csak a fels oligocénben jelenik meg. A foraminiferás agya-
gokban már nem található. Általában feltn, hogy úgy egyed-,

mint fajs'zám tekintetében faunánk túlnyomó részét kagylók képezik.

Faunánk jellfegzetes slírfá'cieseit mutatja az említett síma
Pectenen kívül a vékonyhéjú kis Léda, Teliina. Nucula, Lucina
kagylók gyakorisága, Brissopsis ottnangensis és a Flabellum el-
fordulása. Harmincöt meghatározott fajból az eocénben és alsó oli-

goeénben 8—8 fordul el, a közép oligocénben 17, a fels oligocénben

16 faj lett említve (egy-egy kérdjeles elfordulás bizonytalant : a

miooénbeu pedig hat található meg közülük. Ezek alapján a Peeien

(Entolmm) corneum var. denudata-val jeUemzeft homokoft agyago-

kat a középs és fels oligoeén határán lerakíklott slírnek k<^ll te-

kintenünk.

A magyarországi oligoeén slírrl kevés adatunk vau. Elterje-

d'sét Noszky ismertette behatóan (48): hasonló kövületjegyzéket

Kutassy Királdról (40 254), Horusitzky az ipolymedeue ’böl

ismertetett (32 775).

Aránylag kevés fajunk fordul el a Budapest vidéki fels
oligocénben, ahonnan a slírfáciest| nem igen ismertették eddig.

A különbséget legjobban jellemzi, hogy a pestkörnyékeu igen elter-

jedt Pectuncidus obovatus a kelet-palócföldi oligocénben teljesen

hiányzik; leggyakoribb kövületünk, Pecten (Entolium) corneum var.

denudata viszont a pestkörnyéki oligocénben nem találbató.

A külföldi elfordulásokat tekintve több faj azonos a bajor

molaszszal és az ’elsziászi stampiennel, legnagyobb megegyezést azon-

ban az északnémet középoligocén korit lerakódásokkal találunk.

Néhány kövületünk megtalálható a párisi eocénben, a Avieliczkai

sóformációban (k. miocén) s az osztrák miocén slírben is.

A mikrofauna felsorolását tckiutA'e (XI. tábla) feltnik a

Miliolinák teljes biánya, ugyancsak biáuyzik a f. eocén, k. oligoeénre

jellegzetes Clavuling Szabói is. Ügylátszik utóbbi faj a f. oligocén-

ben már csak ritkaságként fordul el. (2/ 741. 2Ó1G9). Megvan A'iszont

a Nonionina comnmnis, mely a Becsk, Bükkszjék Adéki alsó rupeli-

enben biáuyzik. (4.5294)

Ilyen módon i'étegsorunk foraminifera-faunáj i a inélyeltb aksó

rupélien agyagokétól folisuu'rheton eltér. Sajnos, egyelre nem
sikerült lényeges különbségeket kiinntatni a rni)eli('n foraminiferás

agyag és a f. rupélien-a. kattien P. corn. var. doiud^afa-H bomokos

agyag l'oraminiferái között. Sajóvárkouy, ^"elkenye és Jene hatá-
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ráhól töbl) agyagmintát kiiszapoltani, liogy ezek alapján az itt foko-

zatos átmenetté elmosódó réteghatárt jjontosahhan kijelölhessük.

Mint a táblázat mutatja, a meghatározott fajok ugyanazok s egyed-

szániuk sem eltér a két képzdményben.
A legtöbb helyen tömegesen fordultak el;” Crisfcllária (líobu-

lina) ef. nioninfn Truncahdhia propiiKiun, Hcteropela (li(fcniplci és

No»io)ihia unihUicnfuli'i. Az utóbbi három bükkszéken is rendkívül

gyakori ('iá 343). léiig gyakori volt két új alak is: Nodosaria (I)en-

talina) niajzoni és Textulnr'w cnrhwtn var. mncronafa. A legtöbb

foramini ferából azonban esak 2—3 darab került el. Általában a

fajok száma nagy az egyedszámhoz képest. A töredékes Nodosnriák

javarésze nem volt pontosan meghatározbató. Ezeket kihagytam a

felsorolásból. Az összes ki iszapolt foramini fera fajokíiak körülbelül

barmadrésze maradt meghatározatlan. T’^tóbbiak további behatóbb

tanulmányozása talán késbb lebetvé fogja tenni a rétegsor rész-

letesebb szétkülönítését. A meghatározott (50 (régi) faj közül meg-

található Bükkszéken (45) 41, Kecskén (23, 2H, 70.) 3S, a pestvidiki

kattienben (20. 44) .38, a budai kiseelli agyagban (28) 34, a tardi kis-

eelli agyagban (43) 33, a budai márgában (28) 1.3 faj. A külföldi

oligocénben közös: az é. német szei)táriás agyagban (0, 60, 61) 37,

az é. német alsó oligocénben (22) 12, az elszász-lotharingiai stampi-

enben (2, 3. 5, 30, 47) 2,3 faj. Valószinüleg a megegyez fáeies miatt

nagy a basonlóság az ostmarki miocén sUrrel (76, 62, 67) 33 faj, és

a wieliezkai sóformáeióval (63) 18 faj.

Keresztrétegzett, durvaszemií homokk (Fels kattlen).

A Pecten (Entolium) cor)ieum var. deundntn-H homokos agyag
mindenütt jól elkülöníthet fedjétl. Ez durvaszemií, galaukonitos

liomokk, mely ellenálló anyagával legtöbb helyen meredek, szik-

lás hegyoldalakat alkot. Összvastagsága eléri az. ,3—(500 m-t is. A glau-

konitos homokknek több típusát különíthetjük el;

A) Bázisát durvaszem, babszemnyi, fényes, tarka kvarcit

kavicsokat tartalmazó, ersen keresztrétegzett, barnás vagy glauko-

nittól zöldes homokk alkotja. Az álrétegzdésnek megfelelen sr
sorokban alma-dinnye nagyságú konkréciók sorakoznak egymás
után. Elég gyakoriak Pecten, Ostrea, Lamna és Bryozoa ? marad-
vánvök apróra zúzódott darabkái.

B) A magasabb szintekben kifogy a kövülettöredék és a kavics
s vékonypados, nedvesen kékesszürke, szárazon khakibarna, konk-
réciókban szegényebb homokk következik. Ez már nem annyira
keresztrétegzett. Helyenként szenesedett növénymaradványokat tar-

talmazó tarka agyagcsíkok jelennek meg benne. Az agyag közé zárt

homokkpadok bitumen szagúak.

® A fajok felsorolásánál a régebbi, B r a d y-féle nomenklatúrát
használom.
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C) A glankonitos homokk legfels rétege laza, agyagos homok-
hói, illetve homokkbl áll, mely helyenként bven tartalmaz nagy
Ostreákat, Balannsokat, stb.

Váraszó, Tarnalelesz, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, Han-
gony és Darnya között elterül, kb. 18 km. átmérj sziklás hegység,

500 m-eii felülemelked csúcsokkal, teljesen glankonitos homokkbl
épült fel. Elkülönítve tle, Arlótól Sajóvárkonyig másik, lényegesen

kisebb homokk vonalat hiizódik.

56. ábra. A hangonyi Nagyk (339.1/1) déli oldala F.-kattiai durva-

szem homokk. A kiinállott konkréciók az álrétegzdés sorait jelzik.

— Eig. 56. Die Südseite des Nagyk (369.1 /I) von Hangony. Oberkatti-

scher Grobsandstein, kreuzgeschichtet, mit ausgewitterten Konkretionen.

Az egyes típinsok elterjedése a következ: az „A” típus min-

denütt a begyvidék szegélyén található, vagy ott, ahol a fekühöz

közeledünk. A „B” fácies leginkább a hegyvidék centrumában fordul

el: Dobornyaf, Vajdavár, Szarvask. Dávidtanya és Asztagvölgy

körül. A legmagasabb szint területüidvön csak egy helyen menekült

meg a lepusztulástól, a Domonkos—Borsodnádasdi orsziágútnal, a

Nagyberek-erdbcn. Az országút bevágásából, a Tarna-forrástól dél-

keletre meredek völgy keleti lejtjén (30. sz. lelhely) a mellékelt

táblázaton feltüntetcdt faunát gyjtöttem. (XII. tábla.)
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A felsorolt fajok tipikus strandfáeiesre vallanak, Naííy Ostrca

töredékeken kívül jó ineíítartásii liolanusok, valamint vaskos héjú

<<i{íák, utóbbiak javarészt esak díszítéses kbelekbeu, találhatók.

A mefíhatározható fajok kis sziáma miatt esak feltételesen tart-

hatjuk ezt a lerakódást f. olifíocén korúnak. A Budapest környéki

ha.sonló üledékekben Turritetla qua(lric(waHcul(tta a f. olijíoeén, Turr.

sandbergeri és P,ijrula cotiditn úfíy a juiocén, mint az oliííoeén róte-

íiekben is elfordul. Utóbbit B o }í s e h a kiscelli afíyagból is említi.

l'ritoniian haerlngense és Cossidarii echhtata az idcisebb oligoeén

rétegek alakjai.

A keresztrétegzett homokkbl nem sikerült mikrofaunát

kiiszai)olni.

A Ithna és T,arna közötti oligocén összehasoidítása a szomszéd terü-

letek rétegsoraival.

Mint a bevezetésben említettem, a Rima és Tárná közötti vidék

eddigi földtani iro<lalma meglehetsen szegényes. Ezzel ellentétben

b monográfiák foglalkoznak a szomszédos szénterületekkel, leírva

a telepek feküjét képez eocén rétegeket is. (74, 87.)

Részletesebben tárgyalják a területünktl délre cs oiigocéii

rétegeket a m. kir. Földtani intézet 1934—37 évekrl szóló (70, 75, 81)

valamint Majzon (45), Lóczy (41) és Roth (83) bükkszéki olaj-

mezkrl szóló cikkei. A magyar középhegység északkeleti részének

oligocén- s miocén rétegeit id. Noszky Jen áttekint munkájá-
ban már 1930-ban behatóan ismertette (48). Területünktl nyugatra

es I' illek, Várgede vidékét Schwartz tanulmányozta az utóbbi
években (77, 78).

A legtöbb szerz megegyezen tóxgyalja ezt a nagy területen

aránylag változatlanul kifejldött rétegsort. Bár megegyeznek a ré-

tegek egymáshoz viszonyított sorrendjében, de — különösen a régibb

munkák — sokat vitatták az egyes tagok geológiai korát. A mellé-

kelt XIII, táblázatban az egyes vidékek rétegsorai az ket leíró szer-

zk ríjabb felfogása szerint vannak feltüntetve.

A területemen napvilágra bukkanó foraminiferás agyagrétegek
csupán fels rész>ét alkotják az ú. n. kiscelli agyag-komplexusnak.
Erre utal a Nouionina communis jelenléte, a Clavulina szabói s a

Miliolinák hiánya. A bükkszéki fúrások által harántolt, Miliolinák-

ban s Globigerinákban rendkívül gazdag, s kolajtartalmú eruptív-

tufákkal váltakozó mélyebb szintek a Rima és Tárná között sehol

sem észlelhetk a felszínen.

A Pecten corneum var. denudatas homokos agyagrétegek telje-

sen megegyeznek Ferenczy és Horusitzky által az Ipoly-

medeneébl ismertetett alsó stampien slírrel.
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További félreértések elkerülése végett rá kell mutatnunk két

körülményre. Az egyik az, hogy az oligocén homokos agyagban
helyenként elszórva szenesedett növénymaradványok találhatók.

Ezekben a néphit a salgótarjáni és sajóvölgyi széntelepek folytatásá-

nak nyomait véli láthatni. Megelz, beható vizsgálat nélkül olykor
még a szakembereket is megtévesztette a miocén szénfed s az oligo-

eén slír közötti felületes petrográfiai hasonlóság. (10, 72.) Ilyen
módon területünkön is számos, eredménytelen szénkutaüis történt.

A másik tévedésre okot adható körülmény az, hogy egyes föld-

tani munkák a miocén szénfed fels részét „apoka” néven ismertetik.

Az „apoka” vagy „hapoka” elterjedt palóc tájszó, olyan vidékeken
is, ahol miocén rétegek egyáltalán nem fordulnak el. Népies kifeje-

zés az építknek alkalmatlan, laza, könnyen szétmálló kzetfajtákra.

Természetesen mindenütt olyan geológiai korii képzdményt értenek

alatta, mely a falu határában épen elfordul. Az apoka szó fogalmá-

nak tág s bizonytalan voltára marid. Noszky is rámutatott ('•Í8 30.1.

A keresztrétegzett, cipós, glaukonitos homokk igen jellegzetes

alkata révén jól azonosítható a szomszéd vidékek megfelel kéuzd-
ményeivel. Ezen rétegkoplexusban, kivéve legfels részét, teljesen

hiányoznak a meghatározható kövületek. A legfels kövületes részek
azonban a hegymozgások s a lepusztúlások következtében egymástól
elszigetelt távoli foltokat alkotnak, fáciesük s néha talán koruk is

eltér. Valószínleg ezek okozzák, hogy a vélemények megoszlottak
e rétegsor koráról.

Területemen a homokk legfels, kövületdús szintjei majdnem
mindenütt lepusztúltak, részben még a miocén eleji denudáció. rész-

ben a fiatalabb völgyrendszerek hevágódása következtében. Egyetlen

egy helyen akadtam kövületekre (TIT. kövülettáblázal), ezek azonban
fels oligoeénre vallanak.

A glaukonitos homokk alsó részének oligocén korát bizo-

nyítja az a körülmény is, hogy a homokk fokozatos átmenettel

kapcsolódik a feküjét képez stampien slírhez. A kepzdményhatárt
számtalan esetben keresztezhetjük meredek vízmosásokban jól fi'l-

tárva, anélkül, hogy eróziós vagy tektonikai diszkordanciáuak leg-

csekélyebb nyomaira akadnánk. Az árok alsó végén még Pecten.

Telliua stb. tartalmú, homokos agyagot találunk; felfelé menví' az

agyag fokozatosan kimarad, a homokszemek megszia])orodnak s dur-

vábl;ak lesznek, mindiidvább megjelennek a bomokk cipók s végi

az aprókavicsos, durva homok litorális kövületdarával keveredik

össze. Az eltér típusokat kh. 20—25 m vastag átmeneti rétegsor

köti össze. Ezt a fokozatos átmenetet már másutt is ismertetik az

irodalomban ( 70.5.57, 87 027, 27 7121.

Tfj. Lóczy Lajos paleogeográfiai térképe egy oligocén

tengervályut tüntet fel a magyar masszívumtól északra (41). Mint

a mellékelt összehasonlító táblázat mutatja, kb. 1.50 km-es távol-

ságon, a Cserháttól a Pükkig valóban megegyezett az üledékkep-
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zödés. A Rima és Tárná közötti oUfíoeéii rétcfísor is teljesen bele-

illik ebbe az általános keretbe. Ezen olifíocénkorn barnmclreiuln

üledékííyiijtö-inedence fejldéstörténeté má többen ismertették

(S7 443, 81 ^27)). Itt tehát csak arra utalok, hogy a Rima és Tárná
között vé,<ízett földtani inefífifíyelcsek lijabb adatokkal támasztják

alá a már kialakult felfofíást. F e r e n e z i és Mornsitzky a

mafíyar közéi)- fels-olifíocént (a franciákhoz hasonlóan) stampien

néven fofílnlják össze. Teriiletiink iiledéksora iifíy közetanyaííát,

mint kövületeit tekintve, szintén fokozatos átmenettel vezet az alsó-

rnpelientl a fels kattienifí s ífíy a stampien szó alkalmazása itt

is jogosait.

A lihiiától északra lev slir kora.

Fülek és \"árgede vidékét R. S c h w a r t z, ])rágai geológus

tanulmányozta 1DÖ7. és 1938 években (77, 78). Keveset tudunk azon-

ban még a Rimától északra lev vidék geológiájáról. Szabadjon itt

néhány rövid adatot hozzáfznöm e vidék ismeretéhez.

Röckb Hugó 1898-ban Csízrl a következ kövületeket is-

merteti (10): PsefKlanniftshiw obloiifjum P b i 1., Pliohidohijin sp. cf.

Fuchsi S c b a f f .. cf i'oficana P o n z i. Luc'nia sp., TeUnui sj)., Ficuln

coiidifa Rrong., Afurin afurt B a s t.. Scliiznster Lnuhci Tloern.,

Lonnw sp. Ezek alapján a lerakódást az ottnangi slírrel egykoninak

véli. (Helvéciái emelet.)

Megvizsgálta a m. kir. Földtani Intézet múzeumában rzött,

Böckh-féle csízi kövületeket, a következ megjegyzéseket tehetjük.

Phohidompa i'aficoiia S p o n z i, var. fuchsi S c b a f f. és Pip ida

(Ficnla) coudifn B r o n g., a kiscelli agyagban is megvannak ('.5Ö (>3,

8 2~i). Böckh által Pseiida)}iussiu))i oblouguuiuak leírt kövületek a

f. oligocénben is elforduló Pcctcii (Entolium) corueinn S o w. var.

dcnudata Renss fajjal azonosak. A Schiznster Laubci H o e r n.

néven ismertetett acbinodermaták „galandjai” (fasciole) az amlni-

lakrális mezk körül nem jól Iáhatók, de a héj kerekded körvonala

inkáid) az oligocénben gyakori Schiznster Lorioli Pávay fajra

utal. A Nautilns töredékeken nem lehet biztosan felismerni az

Atnria aturi bélyegeit.

Mint látjuk, a felsorolt néhány kövület revideálás után csupán
a slír fáciest bizonyítja, de nem jelöli meg a lerakódás pontos korát.

A szomszédos szénvidék miocén slírjének gyakoribb kövületei közül

egyetlen sem azonos velük. Ezzel szemben a petrográfiai jelleg, a
kövületek megtartása s a fauna összetétele is arra utal, hogy a

csízi slír az elzkben ismertetett, Peeten corneum var. denudata-val

jellemzett közép-fels oligocén rétegekkel azonos.

1930-ban Tasnádi Kubacska András gyjtött kövüle-

teket ezen a vidéken, melyeket nekem feldolgozásra átengedett:

1. Lökösháza. Flabellum n. sp., Schiznster sp., Protnlites n.

gcn. segmenlntn n. sp., Astnrte bosqueti N y s t.. Teliina budensis
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Hof m., Lima sp., Fusus brevicauda P h i 1. A kiiszaixilt mikrofauna
felsorolását lásd a IV. táblázat 31. sz. lelhely rovatában.

2. Szutor falu. Pecten (Entolium) corneum S o w. var. denn
data R e u s s.

3. Bátka—Tamási-út bevágásából: Cycloseris perezi Haime.
Flohellum n. sp.

Tasnádi Kubaeska András, idsebb X o s t k y Jen
és Vadász Elemér társaságában tett kirándulásainkon
az elmúlt nyáron közösen meggyzdhettünk róla, hogy az oligocén

lerakódások megszakítás nélkül követhetk egész Rimaszombat és

Tornaalja vidékéig. Ezek alapján leszögezhetjük, hogy a Rimától
északra lev slír a régebbi felfogástól eltéren nem miocén, hanem
fels oligocén korú.

slénytani rész.

A stampiai homokos agyagból nagyobbrészt csak gyenge meg-
tartású lenyomatok és kbelek kerültek el, mégis, mivel a hazai

irodalomban hiányzik hasonló anyag paleontológia! feldolgozása,

érdemesnek látszik legalább a néhány épebb s fontosabb alak le-

írása. Remélhet, hogy a szomszédos vidékek mesterséges feltárá-

saiból (hegyszerkezet kutató aknák) gazdagabb s jobb megtartású
kövület anyag fogja tudásunkat még gyarapítani. A foraminiferák

közül csakis azokat ismertetem, melyek aránylag kevésbé ismert,

vagy új fajok s mégis nagy egyedszámban fordulnak el a kiisza-

polt mintákban. Az északmagyarországi oligocén foraminiferák mo-
nografikus leírását elssorban a bükkszéki fúrásokból kikerült s

már behatóan feldolgozott (45) anyag alapján remélhetjük.

7. Fels rupeliai csillámos szürke aggag. *

Nodosaria (Dentalina) majzoni n. sp.

(IX. tábla, 21. 22. ábra.)

Ez a faj igen gyakori, teljesen ép példány mégsem került el
belle. Hasonlít a Nodosaria (Dent.) consobri néi-vix, de annak kezd-
kamrája kisebb s lefelé elcsúcsosodik, A Nd. consobrina leírásában

úgy Hant ken 72825), mint Orbigny 75249) kiemelik, hogy a

kamrák a kezdkamrától távolodva mindinkább hosszabbodnak.

Haütken egyik ábráján (III. tábla 10. ábra) azonban a kamrák
hossza szabálytalanul váltakozik. Ugyanez látható fajunk legtöbb

egyedén is. Példányaink részben egyenes botalakúak (21. ábra), rész-

ben enyhén görbültek (22. ábra).
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Tcxfuh'ii ia cnr'niata d’ 0 r b //. vnr. >inicr<))Kit(i.

(IX. tábla. 23. 24. 2.'). ábra.)

A típusos Text. eariuata-nál ííyakrabbaii található eiiiiek eííy

varietása. Kz a íoalaktól abban tér el, bofíy a ház közepén, a rövi-

debb szimmetria teiifíely irányában ejíy tompa él húzódik; a két

oldallel közepén pedig egy-egy bemélyedés 1‘iit végig. így tehát a

héj nem olyan laposan ível, mint Hant ken (28) (VII. tábhi 8.

ábra) és Orbigny (52) (XIV. tábla 32—34. ábra) rajzai a törzs-

alakot reltnntetik, hanem szögletes. Különbség az is, hogy varietá-

snnk pajzsformája szélesebb. Még leginkább B r a d y recens példá-

nyaihoz (12. pl. XLII. fig. l—Ki.) hasonló, különösen, lia a héj

szájnyilás felül befíizöttségét tekintjük.

~Atiisocni(rm ( qna'lraugnla K o e n.

(IX. tábla, 17. ábra.)

^Koenen: Das Tiorddentsche nnter-Oligozan p. 11!)(). Tál. LXXIX.
fig. 4-5.

^lindössze egyetlen köbéi került el belle, melynek formája

teljesen megegyezik Koenen i;;’ hiány jvai, nagyol Iga azon-

ban majdnem kétszeres. Hossza 5 mm., magassága 4 mm. Lelhely;

Bolyok, Pál-völgye.

II. Alffó kaftioi homokos agijag.

Cycloseris perezi H a i m e.

(IX. tábla, 5. (}. 7. ábra.)

1874. Renss: Die fossile Anthozoen v. S. (liovani Harione. p. KJ.

Taf. XLl. fig. 1.

1886. Dnnean: Sind fossil Corals. p. 79. Pl. XVI. f. 7—8.

1925. Félix: Antlioztoa eocenica et oligocenica.

Majdnem szabályos köralakú, lapos korong. Alsó oldala sza-

bálytalanul domborodik, fels lapja enyhén domború, közepén sekély

bemélyedéssel. Nagyszámú septális lemezei eltér hosszúak és vas-

tagok, radiális helyzetüknek megfelelen kifelé szaporodnak. A sep-

tumok felületét apró, tüskeszer kiemelkedések fedik. Nagyító alatt

kivehet, hogy a váz mészanyaga — hasonlóan többi kövületeinkhez

— részben már feloldódott. (7. ábra.) Elfordul Sajóvárkonyon (13.

sz. lelhely; egy másik példányt T a s n á d i-K u b a c s k a gyjtött
a Bakti-Tamási országéit bevágásából.

' Csak a meghatározáshoz ténylegesen felhasznált irodalom fel-

sorolása.
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Brissopsis ottnangensis Horn.

(IX. tábla, 19. 20. ábra.)

Hörnes: Die Fauna des Schliers von Ottnang. p. :5S9. Taf. XV.
f. 2—7.

Sajóvárkónyi’ól, a Köal,ia-liegy keleti tövébl számos össze-

lapult köbéi került el, ezek mind kisebbek az ottnangiak átlagáuiál.

Legnagyobb példányom 4 mm magas, 23 mm hosszéi s 18 mm széles.

A subanalis fascicola elmosódott, a fels oldalon azonban jól kive-

hetk a petaloid amhnlakrumok. A sajóvárkonyi Brissopsisokat

összehasonlítva az ottnangról származó eredeti példányok apróbb-
jaival, köztük teljes megegyezést látunk.

ProfuUtes n. gén. segment'ita n. sp.

(IX. tábla, 8. 9. 10. ábra.)

A keletpalócföldi oligocén rétegekben igen gyakran találunk

néha tömegesen összehalmozódva, összenyomott s összetöredezett

kis, fehér, hossznkás testecskéket. Szabálytalanul ide-oda hajlado-

zók, kb. 1.5 mm átraérjüek. Felületén változó távolságban sekély

befzdések vannak. A talált darabok közül a leghosszabb 60 mm
volt. A réteglap mentén laposra nyomott példányok hosszéiban

mindkét oldalon egy-egy bemélyedés fut, így a keresztmetszet pis-

kóta alakot mutat. Eitkán elfordul, hogy a kövület keresztben fek-

szik a rétegzdés irányára, ilyenkor keresztmetszete köralakú. Bel-

sejében csatorna fut, ez azonban legtöbbször csak nagvítóval látható.

Fehéres színe után anyagát els pillantásra kalcinmkai’bonátnak

tarthatnánk, de sósavval megcseppentve pezsgést nem látunk.

Meixner Henrik, a bécsi Naturhistorisches Museum
aszisztens'ének szíves közlése szerint kövületünk anyaga kb. O.OOl

mm nagyságú lemezkékböl áll, melyek fénytörése anisolajnál

(n 1,55) csak kévéssé’ magasabb. Tehát valószínleg mállott

csillám, vagy valami kaolinitszer ásvány alkotja.

Ilyen módon valószín, hogy csak valami köhél szer kitöl-

téssel van dolgunk, míg az ezt eredetileg körülvev, csszer héj

anyaga — hasonlóan, mint többi kövületünk javarészénél — utólag

feloldódott. A maradvány leginkább valami serpulidára utal (26, 28).

Megegyez alakú és nagyságú csöveket T?. o v e r e t o ismertetett

Protulo vicenti néven az eocénbl (69. p. 48. T. IV. fig. 23 a—b):

a pliocén P. issali valamivel nagyobb példányainknál.

Ez a különös maradvány gyakoriságánál és nagy elterjedt-

ségénél fogva a palóc oligocén egyik „vezérkövületé”-nek vehet.
Eredetét s rendszertani helyzetét nem ismerjük egész biztosan.

NncuUnfi ova’is Wood.
(IX. tábl. 16. fig.)

1860. Beüss: Die marinen Tertiarsehichten Böhmens. p. 244. Taf.

IV. Fig. 4.
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Ferdén tojásdad, gyeufíéu domborodó, keresztben meííiiyúlt

forma. Záros pereme egészen rövid, az oldalperem elöl közel diM’ék-

szögben, hátul tompaszögben találkozik vele. A tekn elüls része

lapos, hátsó része magasabb; a búb mögött lefelé elsimuló barázda

látható.

Egyetlen kis kbél került el belle Velkenye déli szélérl

(l. sz. lelhely), ez 4 mm hosszú s 5 mm magas.

Xitcula pUigera S a n d b.

(IX. tábla, l.. ábra.)

18()3. Sa n d be r sí e r: Die C'onehylien des Mainzer-Tertiüi’bi'ckens. p.

342. Taf. XXVm. fig. 9 a—c.

Enyhén domborodó, tompa háromszöglet teknjét finom bor-

dák díszítik, A növedi kvonalak alig vehetk ki; búbja elreálló, lu-

nulája csak gyengén különül el a héj többi ré.szétl. Az ábrázolt

példány 12 mm hosszii s 10 mm magas. Elfordul Ariétól északra,

az és (i. sz. kövületlelhelyen.

Lrda (Xucuhnw) (jrncilis D e s h.

(TX. tábla, 13. ábra.)
I

18(50. Deshayos: Animaux sans vert. p. 381. pl. LXIV. f. 24—2(5.

189(5. K i s s 1 i n g: Die Fauna des ^litt. Ólig. im Berner-Jura. S.

62. Taf. Vn. Fig. 20.

1936. Gillet et Théobald: Les sables marins de l’oligocéne

du haut-Rhin. p. 41. Pl. III. f. 4.

Számos példányban került el. de a héj nagy vékonysága
miatt, egyetlen teknt sem sikerült teljes épségben kiszabadítanom.

Elöl lekerekített, hátul tompa csúcsba keskenyedik. Felületét srn
sorakozó finom növedékvonalak borítják. Legnagyobb példányom
hossza 10 mm. magassága 6 mm. Elfordul Ariétól északra (5. sz.

lelhely) és a harmaci Hadarickán (26. sz.)

Lucino schloenhachi K o e n.

(IX. tábla, 18. ábra.)

18í>7. Koenen: Dis maríné .ISIittel-Oligocán Xorddeutschlands. S.

247. Taf. XXVIII. fig. 9 a—h.

Kerekded teknöje gyengén domborodó. A búb mögül enyhe
mélyedés vonul a hátsó perem aljára; ell jól kivehet a lunula.
Felületét igen finom, srn álló koncentrikus növedékvonalak
fedik. Hossza 7.5, magassága 7 mm. Elfordul: Sajóvárkony, K-
alja-hegyen. (9, sz. lelhely.)
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Tcllina nystii D e s h.

(IX. tábla, 4. ábra.)

1860. Deshayes: Animaux sans vert. 1. p. 336. pl. XXV. f. 5—6.

1896. Kissling: Die Fauna des Mitt.-Olig. im Berner-Jura. S. 31.

. Taf. IV. Fig. 28—30.

1899. Böckh: Nagymaros környékének földt. viszonyai. 27. old.

IX. tábla. 2 a—c ábra.

1936. Gillet et Théobald: Les sables marins de l’oligocéne du
Hant-Rhin. p. 53. pl. III. f. 10.

Felületét finom koncentrikus növekedési vonalak díszítik.

Alsó pereme elöl íveltebb, mint hátul. A tompa búbtól jól kivehet
red fut hátrafelé, elöl lekerekített. A sajóvái'konyi Köalja-hegyrl
több darab került el, ezek közül a legnagyobb 22 mm hosszii s 14

mm magas. Elfordul a sajóvárkonyi Kalja-hegyen. (9. sz. lelhely.)

Ciispidaria (Neaera) noszkyi n. sp.

(IX. tábla, 12. ábra.)

A tekn elöl enyhén domború s elliptikus. Búbja csak keveset

görbül hátrafelé. Felületét ritkásan álló növedékvonalak díszítik.

Hátsó része síma. ersen elkeskenyedve hossziira nyúlt. A két részt

a búbtól lefelé tartó barázda különíti szét. Példányunkhcz közel

álí G i 1 1 e t e t Théobald C. praecuspidata-ja, de ennek búbja

magasabb s hátulja rövidebb. Még inkább hasonlít hozzá a C. sul-

cata Noszky, non H o f m. fádOOj, példányunknak azonban hátsó

nyúlványa keskenyebb s alsó pereme ersebben ívelt. Egyetlen kö-

l)él került ki belle a harmaci K’s-pu&ztától északra, a Dona-tetn
lev 25. sz. lelhelyrl. Magassága 5 mm, hossza 10 mm.

Corhida subpisum d’ 0 r b.

(IX. tábla. 14. ábr.’.)

18(54. Corbula subpisiformis. Sandberger: Dle Conch. d. IMainzer-

Tertitárbeckens. S. 288. Taf. XXII. Fig. 14 a—c.

1936. Corbula subpisum. G i 1 1 e t e t Théobald: Les sables marins
de roligocéne p. 58. pl. I. f. 15.

Ez az oligoeén alak ersen hasonlí^ a miocénben gvakori C.

gibbára, gyakran össze is cserélik ket. A C. giliba azonban magasabb
s bal teknje kevésbbé domború. Egyetlen töredezett jobb tekn ke-

i’iilt el belle az Arló északi szélén lev agyaggödörbl. (5. sz. lel-

hely.) Ennek magassága 7 mm.

PcdcH (Entolhim) corneuni Sow. var. denudatn Re üss.

(IX. tábla 1., 2, 3. ábra.)

lt(57. Pecten denudatus. Re üss: Die Fossile Fauna dér Steiusalz-

ablagerunge'n von Wieliczka. S. K59. Taf. \DI. IGg. 1.
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1S97. S a c c* o-B e ] 1 a r (1 i: 1 inolluschi dci terreni tcrziarii dl Pie-

inonte. XXIV. 51—52. Táv. XIV. f. 30—
POS. Psoudamussiuni oblongum Phil. Böekh: Adatok a Pocten

denudatus és a Pleuronoctia coniitatus kérdéséhez, j). 3.53. V.

tábla. 1—4. ábra, VI. tábla 1—3 ábra.

1907. Aniussium conieuni Sow. var. denudata. Rss. Pííolini: Mo-
nográfia dei Pettinidi neofjenici. Vol. XTII. p. 233. Tab. Fi*'.

1922. Entoliuni corneuni Sow. var. denudata Rss. Tepiinor; La-

melHbranchiata tertiaria. p. 90.

192(5. Pocten (Entoliuni) corneuni Sow. var. denudata I. rész. X o s z-

ky: A ni. középbe, oligocén-miocén réteeei. p. .301.

192S. Aniussiuiu (Pseudarnussiuin) corneuni Sow. var. denudata.
Reuss. Kautsky: Die biostratieraphische Bcdeutune dér

Pectiniden. p. 254.

Ez a kövület a palóc olieocén slír-szinte „vezérkövület-nek

vehet, leeeyukoribb alakja, mégis meglehetsen tisztázatlan volt

mostanáig rendszertani helyzete.

B ö c k h Hugó a palócföldi oligocén slírt fiatalabb korúnak
tartva a /*. (lnni(lafus-{ a Psetrianiussiiuti ohlongutn-miú akarta ösz-

szevonni. A PscudcnHitssliivi nblongum (újabban Entoliuni oblonguni

R. Phil.) csak a közép miocénben jelenik meg, míg a Pecten demi-

(lafus (újabban Pecten (Entoliuni) corneuni Soav. var. denudata
R 0 u s s) már a fels oligocénben is megvan.

Noszky 192G-ban rámutatott a stratigráfiai tévedésre (48)

s megemlíti, hogy ezen gyakori síma Pecten „legnagyobb valószín-
ség szerint Pecten (Entoliuni) corneuni var. denudata fajjal lesz

azonos”. X o s z k j’ ezen feltevését a következ adatokkal támaszt-

hatom alá:

A két faj között valóban nagy hasonlóság áll fenn, de míg
a mi fajunk a Pecten (Ént.) corneum var. denudata majdnem tel-

jesen köralakú, legfeljebb egyes példányok kicsit asszimetrikusak,

addig a Pseudamussium oblonguni a búbtól az alsó peremhez húz-

ható szimmetria vonal irányában hosszúkásra megnyiilt. A Pect.

denud. var. corn. belseje síma, legfeljebb lupe alatt láthatunk rajta

finom, radiális csíkozást, addig az Entolium oblongum sugaras dí-

szítése ersebben fejlett.

Saját példányaim, valamint a külföldi ábrák nem egyeznek

Böekh rajzaival, mert utóbbiak úgy a radiális bordázatot, mint
a héj domborodását ersebbnek tüntetik fel s így a két említett

faj sajátságait egyesít példányokat ábrázolnak. Böekh origináli-

sainak egy részében tényleg jól látszik a csíkozás.

Összehasonlítva oligocén kövületeimet a bécsi Xaturhistori-

síhes Museum gyjteményének miocén slírbl származó példányai-

val. köztük Reuss ottnangi originálisával, a különbség mindössze
az, hogy példányaim átlagban valamivel nagyobbak s gyakoribb
köztük az asszimetrikus változat.
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Elfordul: Szt. Domonkos (1. sz.), Tipászó-tanya (3. sz.), Tarta-

lóca-tanya (7. sz.), Köalja-hegy (9. sz.), Sajópüspöki (13. sz.), Vel-

kenye (14, 17. sz.), Nádor-piiszta (21. sz.), Jene (22. sz.) és Harmac
(26. sz. lelhely.). T a s n á d i-K u b a c s k a Szutoi-ból, Böekh Csíz-

rl gyjtött belle.

A cjlnukonitos homokk kövületei.

Valamennyi a Borsodnádasd-Domonkosi országút bevágásából

származik (30. sz. lelhely.)

Cossidario echinata v. K o e n.

(IX. tábla, 29. ábra.)

1867. Cassidaria ecbinopora L. Koene^n: Mollusken Fauna des

Norddeutschen Tertiárgebirges. S. 147. Taf. XTI. Fig. 4 a—b.

1889. Cassidaria echinata Koen. Koenen; Das Xorddeutsche ünter-

Oligocán. S. 255. Taf. XXII. Fig. 9—10.

Háza zömök, tompa csúcsban végzd. A hozzá hasonló C.

íchinoporától megkülönbözteti, hogy kezd kanyarulatai alacsonyab-

bak és kisebbek. Utolsó kanyarulatának díszítése sr csíkoklwl áll,

melyek között három kiemelkedbb párkány fut végig, mindegyiken
10—12 dudorodiással. Legnagyobb példányom töredéke 32 mm magas.

Turritello qiiadricannUcuh'ita San d.

(IX. tábla, 30. ábra.)

1897. Proto quadricanaliculata Sandb. Wolf: Südbayr. Oligocaen-

molasse. S. 268. Taf. XXI. Fig. 25—26.

1899. Turritella quadricanaliculata Sandb. Böekh: Nagymaros
környékének földt. visz. 30. old. IX. tábla, 25—26. ábra.

1933. Turritella quaricanaliculata Sandb. Majzon: Leányfalu. 46.

old. 1. tábl. 13. ábr.

A kanyarulatokon négy hosszanti borda vonul végig, melyek
párosával közelebb állnak egymáshoz, így középen szélesebb vályú

keletkezik. A varratvonal bemélyedése kicsit mélyebh a bordaközök-

m'l. Egyetlen töredék került el belle, ennek felületén a finom

recézettség nem látszik.

' Példányom teljesen megegyezik Wolf és Böekh ábráival,

de némi eltérést mutat Majzon értekezésében közölt rajztól. Ez
utóbbit talán nevezett faj egyik varictásának kellene tekintenünk.

lidlanns cfr. eoHcavus Broun.

(IX. tábla, 31. ábra.)

1910. Alessandri: Die Cirripedier des Miocüns von Eggenburg.

S. 121. Taf. XLVm. Fig. 2—8.
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Számos jó meíítartású példány került el. Sajnos a l•ends/.er-

tíini bélyetíként oly fontos fedöleniezeket sehol sem sikerüli meíí-

találni. A kiilalak után ítélve, példányaink valószíníílefí ehhez az

oli^oeéntöl iilioeéniíí elterjedt s fíyakori fajhoz tartoznak.

Chinnitioiiiiuii sclicuchzcri H i* (* r.

(IX. táhla, 2(). áhra.)

IS")!), lleer: Flóra tertiaria Helvetiae. Rd. II. S. S,'). Taf. X(T.
Fi fi. 4—24.

1!)21. l^otonié: Lehrl neli d. Paliiohotanik. S. 373. Fifí. 2Í)7. Taf.

XCII.. Taf. XCIII. fifí. 1—5.

1!13<S. Kransel; Die tertiiire Flóra dér llydrohienkalke von ^lainz-

Kastel. S. 5S. Taf. 7. Fifí. 5— (i. Textahh. Ki.

Efíyetlen levéltöredék került el ehhl az olifíoeénhen s mio-

eénhen elterjcalt fajhi. A jellemz háromern és épszéln levélrl a C'.

fíennsz könnyen felismerhet. A levél kiesi, keskeny és mefínyult

s ifíy a valódi seheuzeid,, vafíy laneeolatum formakörhöz taidozik.

E két faj elkülönítése nagyon nehéz s így az njahh irodalomhan

ezt a két formát össze is vonták s a sehenehzeri névvel jelölik. A leg-

töl)h Cinnamomum faj az eoeéntöl a plioeénig el van terj(‘dve és

így korhatározó fontossága nincs.

Pijnila (Ficuin) condita Ern g.

(IX. táhla, 27. 28. áhra.)

1854. Pyrnla reticnlata Lám. var. a) canalieulata. Beyrich; Die

Coneh. d. norddentschen Tertiargehirges. p. 778. Taf. XV. fig.

18(i4. P. reticnlata Lám. Speyer: Casseler Tertiar-Bildnngen. i>.

185. Taf. XXXIII. f. 12—14.

1897. Ficnin condita Brong. Wolf: Südhayerisciien Oligocaenmo-

lasse. p. 275. Taf. XXXVI. fig. 10.

1915. Pyriila "condita Brong. T. Roth: Oheroligozane Fauna aus

Ilngarn. p. 29. Taf. IV. f. 9.

1929. Picula condita Brong. Bogsch: Kiscelli agyag. 25. old.''

Töhh kis példányt gyjtöttem belle; a 28. ábra eredetije 29

mm magas, de vannak töredékek nagyobbakból is. A 27. ábra pél-

dányán kiugró párkányok távolsága 3—5 mm. Köztük 3—3 finomabh
vonal fut, a középs ersebben fejlett; a keresztcsíkozással derék-

szög hálózatot alkotnak. Példányaink, úgy mint Roth egiá kövü-

letei B e y r i c h var a) canaliculata-val megegyezöek.
*

Befejezésül szinte hálával kell megemlékeznem T r a u t h F.

wieni múzeumi igazgató és P a p p Károly egy. tanár úr támoga-
tásáért, kik munkám készítését figyelemmel kísérték s lehetvé tet-

ték, hogy dolgozatomat a Pázmány Egyetem Földtani Intézetében
s a bécsi Természettudományi Múzeumban elkészíthessem.
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Hálámat kell kifejeznem továbbá id. iN o s z k y J. múzeumi
igazgató és Vadász Elemér geológus uraknak, kik kövületeim
gyjtésekor a terepen felkerestek s értékes tanácsokkal láttak el.

A bécsi múzeumban fleg Pia, K ü h n tanár urak s S i e b e r geo-

lógus r volt segítségemre a kövületek feldolgozásiánál. M e i x n e r

múzeumi assistens úr egyik kövületem ásványanyagát vizsgálta

meg, T a s n á d i-K u b.a c s k a András múzeumi r úr gyjtött
kövületanyagát engedte át feldolgozásra. Fogadják mindazok, kik

dolgozatom megírásában segédkeztek eziiton is kifejezett hálás kö-

szönetemet.

IRODALOM—SCHRIFTTUM.

1. Alessandri G.; Die Cirripedier des Miocans von Eggenlmrtr.

(Sehaffer; Eggeiiburg.) Abhandlungen dér k. k. Geol. R. Anst. Rd.

XXII. H. 1. 1910.

2. Andreae; Eiii Beit,rag zr Kemitniss des Elsasser Tertiars. (Abli.

zr. geol. Spezialkarte von Elsass-Lothringen. Strassburg, 1884.)

ö. Andreae: Die Foraminiferen des Mitteloligocáns dér Umgegend
von Lobsann und Pecbelbronn im Uiiter-Elsass. (Mitteil. d. Geol.

Landesanst. von Elsass-Lothringen. Bd. IV. 1898.)

4. A n d r e a c—Kari Justus: Beitráge zr KeTintniss dér fossileii

Flóra Siebenbürgens und des Banates. (Abh. d. k. k. Geol. R. Anst.

Bd. II. 1855.)

5. Barbie r Reynold: Étude niicropaleontologique des lerraiiis

stampiens du district Ohlungen. (Bassin de Pechelbronn.) Bulletin

du service de la carte géologique d’Alsace et de Lorraine. 1938.

Tome 5.)

(í. B e 1 1 a r d i-S a c c o: I inollusehi dei Terreni terziarii dél Piemonte

e delin Liguria. 1872—1904.

7. Beyrieh: Die Conehylien des norddeutscben l'ertiargebiriri' >.

(Zeitischrift d. deutschen geol. Gesellschaft. Bd. V. H. 2— :5, Bd.

VI. H. 4., Bd. VIII. H. 1. 1853—56.)

8. Bogsch László: Adatok a kiseelli agyag újlaki és pasaréti fel-

tárásainak isnieretébez. Budapest 1929.

9. Bor nem a un: Die niikroskopische Fauna des Septarientbones von

Hernisdorf bei Berlin. (Zeitscbrift d. deutseb. geol. Ges. Bd. VII.

1855. p. 307.)

10. Böckh Hugó: 'Adatok a Pecten denudatus és a PUnuiorectia coini-

tatus kérdéséhez. (Földt. Közi. XX Vili. 1898. p. 353.)

11. Böckh Hugó: Nagymaros környékének földtani viszonyai. (M.

kir. Földt. Int. Évk. XIII. köt. 1899.)

12. B r a d y B. íL: Report on tbe Foraminifera dredged by H. M. S.

Challenger, during the years 1873—1876. Edinburgh 1884.
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13. C u s h m a n A. J. and Yoshiaki Ozawa: A monofíraph ol‘ tho

1’oraminift‘ral t'ainily Polyniorphinidae, reciMit and fossil. (Proccio-

dintrs of tlie U. S. National Mnsouin. Vol. 77. Washiiiírton 1931.)

14. C u s h in a n A. d. and Ponton M. Gcrald: Tlu* foraininifera of

the nppor, iniddle and part of the lower iniopone of Florida.

(Florida State Geolofjieal Snrvey. Hull. 9. 1932. Tallahassee.)

l. C u s h in a n A. J.; A preliininary report on the foraininifera of

Tennessee. (State of Tennessee, dep. of edne., division of írt'oloíry.

Bull. 41. 1931.)

Ití. Deshayes: .\niinaux sans vertéhres du bassin de Paris. IHtiO.

17. Drejrer: Die Gastropoden von Hariiifr bei Kirebbiebl in Tirol.

(Annáién des k. k. Natnrliist. Hofnuisennis. Bd. VII. 1892.)

18 n n n e a n M. P.: Sind fossil Corals and .\leyonaria. Paleontoloífica

Indiea. Ser. VII. and XH". Vol. 1. 1886.

19. F c I i X •!.: .\ntbozoa eoeeniea et olifrocenica. Fossilium eataloffiis.

Pars. 28. 192.

20. Ferenezi I., Kulcsár K. és Majzon L.: Újabb adat Budapest
földtani felépítéséhez. (Földt. Közi. 1939. LXIX. köt. p. 166.)

21. í'' e r e n e z i I.: Adatok az Ipoly-medence Sósbartyán-Karancssáír,

illetve Balassafryarmat körüli részének földtani ismeretéhez.

(M. k. Földt. Int. Évi Jel. 1933—35. 734. old.)

22. Franké D. A.: Die Foraininiferen des norddeutscben Unter-

Olifroeiins. (.\bbbandlunfren und Beriehte ans dein Naturw. Vér-

éin in Mafideburír. Bd. IV. 1925—27.)

23. F r a n z e n a u Afrost; Ilevesineíryei aíryaffok. (Terinészetrajzi

Füzetek XIX. köt. 1896. p. 93—97.)

24. G a á 1 I.: .\z egriekkel azonos bannadkori puhatestek Balassa-

fryarinaton és az olijroeén kénlés. (Ann. Mus. Xat. Ilun.s;. 31. Pars.

min. f>eol. paleolit. 1938.)

25. G illet S. et N. Tbeobald: Les sables marins de rOligocéne du
Haut-Rliin. Bull. d. Sérv. d. 1. Carte géol. d’Alsace et de Lorraine.

III. 1 ).
37—76. Strassbourgr, 1936.

26. Götz G.: Bau und Biologie fossiler Serpuliden. Neues Jahrbucb
für Min. Geol. und Pál. Beilage Bánd 66. Abt. B. 1931.

27. Gümbel W. C.: Beitrage zr Foraniiuiferenfauna des nordalpinen

Eoeiingebilde. (Abh. d. k. Bayer. Akad. d. Wiss. München 1868,

II. CL. Bd. X. Abt. II.)

28. II a n t ken INI.: A Clavulina Szabói rétegek faunája. Földt. Int.

Évk. III. köt. 1875.)

29. Heer 0.: Die tertiare Flóra dér Sebweiz. Bd. I-III. 1859. Winterthur.

3!l. II e r r m a n n A.; Beitrag zr Kenntniss des Vorkommens von Fora-
minifereii im Tertiar des Unter-Elsass. (Mitteil. d. Geol. Landes-
aiistalt von Elsass-Xjctlu’iugön. Bd. IV. 1898.)



314 Jaskó Sándor dr.

31. H o r u s i t z k y F.: A budapestkörnyéki dunabalparti doinbvidók

földtani képzdményei. (A m. k. Földt. Int. Évi Jel. 1933—35. 941. o.)

32. H o 1 - u s i t z k y F.; Fels oligoeén és alsó miocén korú faunák az

Ipoly medencébl. (Földt. Int. Évi Jel. 1933—35. 775 o.)

33. H ö !• n e s II.; Die Fauna tles Schliers von Ottnang. (Jahrbucb d.

k. k. geol. R. Anst. Bd. XXV. 1875. p, 333.)

34. K a u t s k y F.: Die biostratigraphische Bedeutung dér Pectinidcn

des niederösterreichischen Mioziins. Annáién d. XaturhistoriscluMi

jNluseums in Wien. Bd. XLII. 1928. S. 245.

35. Kissi ing: Die Fauna des Mitteloligozans im Bemer Jura. (Abh.

d. schweiz. pal. Gesellschaft Vol. XXII. 1896.)

36. Kliihn II.: Die Fossilien des Tertiárs zwischen Lauch und Foclit.

l. Foraminifera. (Mitteil. d. Nat. Ver. in Colinar. N. Folge, Bd,

XIII—XIV. Colmar 1917.)

37. Koenen: Das norddeutsche Unteroligozan und seine iSlolluskeii-

fanna. Abhandl. z. geol. Specialkarte v. Preussen. Bd. X. Lii'f,

1—7, 1894,

38. Koenen: Beitrag zr Kenntniss dér Mollusken-Fauna des nonl-

deutschen Tertiárgebirges. Paleontographica Bd. XVI. 1867.
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Irta: Dr. vitéz Lengyel Endre.*

— Az 57—58. ák rákkal. —

A M. kir. Madártani Intézet fajd-A’álfajok izmosgyomortar-
talinait küldötte meg a szegedi Ásvány- és földtani Intézetnek,

ásvány-kzettani megvizsgálás' , céljából. A zúzókövek vizsgálatával

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1940. március hó

6.-án tartott szakülésén.




